SA Põhja-Eesti Tu rism 2016. aasta tegevuste kronoloogiline
koondaruanne

Tallinn

02.01.2017

I kvartal (jaanuar-märts)
 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Järva maavalitsuses, Järvamaal
(26.01.2016)
 SA Põhja-Eesti Turism 2016. aasta tegevuskava ja eelarve koostamine (kinnitatud SA
PETi nõukogu ja EASi poolt veebruaris 2016)
 Põhja-Eesti maakondade (Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja
Raplamaa) visiidid, kohtumised MV ja OVL juhtidega. Maakondlike TIKide külastus,
SA PETi tegevuste tutvustamine, koostöövõimaluste arutelu.
 Teabe edastamine maakondadele EAS Turismiarenduskeskuse korraldatud ingliskeelse
looduskampaania deepESTroots kohta. Kampaania oli suunatud UK, USA,
Skandinaavia ja Saksamaa turgudele ning huvipõhisele sihtgrupile üle maailma.
 Detailse info edastamine EAS Turismiarenduskeskuses teostatud
struktuurimuudatuste kohta, sh uute kontaktisikute info. Uue struktuuri kohaselt on
tootearendus asendunud kvaliteedisüsteemiga ning sihtturujuhid asendunud
tegevuspõhiste töökohtadega ehk endiste sihtturujuhtide asemel on turgudeüleselt
spetsialiseerunud töötajad. Kõik kokkulepitud tegevused toimuvad ja selles osas
jätkub tavapärane koostöö.
 Osalemine Eestimaa turismitoodete ökoturismi kvaliteedimärgise EHE (Ehtne ja
huvitav Eesti) hindamiskomisjoni töös.
 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Raasiku Vallavalitsuses, Harjumaal
(04.03.2016).
 Osalemine Raplamaa turismiettevõtjate seminaril Lokuta Puhkekeskuses, ettekanne
teemal „SA Põhja-Eesti Turism ja Raplamaa“ (23.03.2016).

 Osalemine Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Sõmeru
Vallavalitsuses. Ettekanne teemal „SA Põhja-Eesti Turism tutvustus, eelarve ja
tegevuskava“
 Osalemine Kalevi Jahtklubis toimunud seminaril „Eesti mereturismi tutvustamine
välisturgudel“ (24.03.2016).
 Osalemine 23. märtsil Tallinnas toimunud sihtkohtade ja regioonijuhtide koosolekul,
info edastatud maakondadele, sh turundusplaanist lähtuvad turismikampaaniad:
Pereturismikampaania (I etapp juunis, II etapp alates augustist. Soov leida
turismisektorist partner, kel on kommunikatsioonikanalid).
Gastronoomia lähiturgudel (aug-sept)
Madalhooaja sündmuste (sh näitused, kontserdid vmt) kampaania koostöös
bookinguga või Expediaga jne.
 Osalemine Eesti Jalgrattamuuseumis toimunud Järvamaa turismiettevõtjate päeval
(28. märts), ettekanne teemal „Järvamaa ja Põhja-Eesti sümbioos turismimaastikul“.
Otsekontaktid Järvamaa turismiettevõtjatega;
 SA Põhja-Eesti Turism sisend Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismimajanduse
dotsendi Heli Toomani raamatusse Eesti turismi 100 aastat.
 Riikliku turismiinfosüsteemi vanemkasutajateenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel (Kaire Kullik)
II kvartal (aprill-juuni)

 SA Põhja-Eesti Turism 2016. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine Järvamaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul, Järvamaa TIKi külastus (06.04.2016);
 Vandeaudiitorile SA Põhja-Eesti Turism dokumentatsiooni esitamine majandusaasta
aruande auditeerimise tarbeks. SA Põhja-Eesti Turism nõukogu kinnitas auditeeritud
2015.a. majandusaasta aruande 30.05.2016;
 Osalemine Lääne-Virumaa turismiseminaril Villa Theresas. Ettekanne teemal „LääneVirumaa ja SA Põhja-Eesti Turism sümbioos turismimaastikul“ (13.04.2016);
 Osalemine Peterburis toimunud Vene sihtturu seminaril. Tegemist oli
reisikorraldajatele, turismiagentuuridele ja ajakirjanikele suunatud kevad-suviseid
turismitooteid tutvustava infoseminariga. Põhja-Eesti maakondade puhkusevõimalusi
tutvustava ettekande tegi Olga Tšerjomuškina – Narva Linna Arenduse ja

Ökonoomika Ameti vanemspetsialist (19.04.2016);
 Osalemine Põhja-Eesti toiduturismi seminaril Õnnela Külalistemajas, LääneVirumaal. Korraldajad MTÜ Eesti Maaturism koostöös Maaeluministeeriumiga
(24.04.2016);
 Osalemine Raplamaa Omavalitsuste Liidu täiskogu istungil. Ettekanne teemal „SA
Põhja-Eesti Turism tutvustus ja tegevused 2016“ (28.04.2016);
 Põhja-Eesti turismiettevõtjatele suunatud sotsiaalmeediakoolituse korraldamine.
Koolitus toimus Marketingi Instituudis 02.05.2016, kõigi viie maakonna
turismiettevõtjad olid esindatud, tagasisideküsitluse tulemused positiivsed. Osalejaid
kokku 30 in;
 Osalemine Eesti turismiinfokeskuste ja EAS Turismiarenduskeskuse esindajate
tootetutvustusreisil Rapla-ja Järvamaal (Kaire Kullik, 09.-11.05.2016);
 Osalemine võimaliku koostööpartnerina Muinsuskaitseameti poolt korraldatud
koosolekul. Plaanitavas Interreg Baltic Sea Region programmi projektis (vt
https://www.interregbaltic.eu/home.html) soovitakse arendada veealusele
kultuuripärandile suunatud pärandturismi ja arendada mugavaid lahendusi veealuste ja
veepealsete sihtkohtade külastamiseks. SA Põhja-Eesti Turism nõukogu soovitusel
osaleb organisatsioon projektis assotsieerunud partnerina (12.05.2016)
 Pärast kuudepikkust arendustööd valmis uus, moderne ja organisatsiooni tegevustele
orienteeritud veebileht (Liis Teresk), URL www.northestonia.ee
 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Kadrina Rahvamajas, Lääne-Virumaal
(30.05.2016).
 SA Põhja-Eesti Turism esimese e-uudiskirja koostamine. Uudiskirjas on kajastatud nii
maakondade turismiuudised kui ka organisatsiooni tegevused;
 Kohtumine Keila Vallavalitsuse esindajatega Keila-Joa lossis, teemaks turismialane
koostöö (06.06.2016);
 Osalemine ERR Vikerraadio otsesaates „Huvitaja“, teemaks Põhja-Eesti
puhkusevõimaluste tutvustamine (23.06.2016);
 Osalemine võimaliku koostööpartnerina Ida-Harju Koostöökogu poolt korraldatud
koosolekul, teemaks kollaste akende koostööprojekt Põhja-Eestis ja Lääne-Eestis
(27.06.2016).
 Riikliku turismiinfosüsteemi vanemkasutajateenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel (Kaire Kullik);

III kvartal (juuli-september)

 „Ava lava, Tallinn!“ Põhja-Eesti maakondade väljapanek Tallinnas Raekoja platsil
toimunud suurüritusel, 30.-31. juulil (L-P); Järvamaa ja Raplamaa saatsid ka oma
turismispetsialistid: Järva MV turismi-ja turundusspetsialist Kairi Rebane; Järvamaa
Arenduskeskuse TIKi infokonsultant Piret Sihver, Raplamaa TIKi infokonsultant
Sigrid Hiis. Täiendav info ja külastusstatistika.
 Kohtumine EASis. Osalesid: Annely Altberg (äriturunduse valdkonna juht), Kristiina
Jors (avaliku sektori kliendisuhete juht), Tuuli Elstrok (kvaliteedispetsialist, ettevõtete
pakkumised TISis). Teemaks EASi ja SA Põhja-Eesti Turism senine koostöö,
tulevikuperspektiivid, tegevuskava 2017 maakondade sisendi baasil (PETi
maakondade ühisosa TAK tegevustesse), võrgustike võtmeisikute teadlikkuse tõstmise
tegevused, andmehaldus riiklikus turismiveebis puhkaeestis.ee. (26.07.2016);
 Põhja-Eesti turismiettevõtjatele suunatud veebiarenduskoolituse ettevalmistus,
hinnapakkumised jms.
 Põhja-Eesti parimate tunnustamise konkursi ettevalmistus, hindamiskomisjoni
moodustamine.
 Eesti toidu reisijuht „Geografia na vkus“ Vene turule – info kogumine maakondadelt
ja reisiprogrammi kokkulepped;
 Perekampaania sisend EASile Põhja-Eesti maakondade baasil – peresõbralikud
majutus-ja söögikohad;
 Hesseni TV võttegrupi Eesti visiit – Põhja-Eesti pakkumiste koond EASile;
 Saksa FAM – Põhja-Eesti pakkumiste koond EASile (02.-06.08);
Saksa toiduajakirjanik Jürgen Sorgesi reisiprogrammi (15.-20.09) koostamine,
kokkulepped ettevõtjatega;
 USA blogijad Põhja-Eestis 17.-21.09, reisiprogrammi ettevalmistus ja kokkulepete
sõlmimine.
 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek Purtse linnuses, Ida Virumaal (08.09.2016).
 Pärast kuudepikkust arendustööd valmis uus, moderne blogi, mis baseerub ränd.ee
idee edasiarendamisel (Liis Teresk), URL http://blogi.northestonia.ee/

 Osalemine Eesti turismiinfokeskuste ja EAS Turismiarenduskeskuse esindajate
tootetutvustusreisil Hiiumaal (Kaire Kullik, 13.-15.09)
 10. novembril Kadrina Rahvamajas toimuva Põhja-Eesti turismikonverentsi „Kiirteelt
kõrvale - avasta väikeste kohtade võlu!“ ettevalmistustöö.
 Põhja-Eesti maakondade talvepuhkuse pakkumiste koondamine Venemaa sihtturu
seminaride tarbeks.
 Riikliku turismiinfosüsteemi vanemkasutajateenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel.
IV kvartal (oktoober-detsember)
 Osalemine EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) kvaliteedimärgise hindamiskomisjoni töös
(05.10.2016);
 Osalemine The Baltic Guide ja EASi korraldatud seminaril „Eestisse reisiva soomlase
profiil nüüd ja tulevikus“. Oluliste sõnumite ja märksõnade edastamine Põhja-Eesti
maakondadele;
 Läbirääkimised Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja volikoguga. Alates 01.
jaanuarist 2017 taastab HOL aktiivse osaluse ja kaasfinantseeringu Sihtasutuse PõhjaEesti Turism;
 Veebiarenduse & sotsiaalmeedia koolitused Lääne-Virumaal (Rakveres 25.10.2016) ja
Järvamaal (Paides 07.11.2016) turismitoodete nutikamaks turundamiseks;
 Osalemine Järvamaa ettevõtlusnädala raames toimunud turismiasjaliste seminaril
Nelja Kuninga Hotellis, Paides (07.11.2016);
 Osalemine EASi poolt korraldatud piirkondade ja suuremate linnade esindajate
seminaril Dirhamis, Läänemaal. Teemaks pressireiside korraldamine aastal 2017;
 Põhja-Eesti maakondade eriliste talvesündmuste koondamine ja edastamine EASile
turundustegevuste tarbeks;
 Põhja-Eesti XI turismikonverentsi „Kiirteelt kõrvale – avasta väikeste kohtade võlu!“
korraldamine Kadrina rahvamajas, Lääne-Virumaal (10.11.2016). Registreerunud
osalejate arv 103 in;

 Põhja-Eesti regiooni parimate turismitegijate tunnustamine. Parima väikeettevõtte
2016 tiitli pälvis Prangli Reisid OÜ ja parima suurettevõtte tiitel omistati Noorus
Spa Hotellile. Aasta atraktiivseima turismiobjekti 2016 tunnustuse sai
turismimagnetiks kujunenud objekt „Narva Victoria bastioni kasematid“;
 Osalemine Helsingi Mardilaadal, Põhja-Eesti maakondade infomaterjali
eksponeerimine ja huvilistele info jagamine (19.-20.11.2016). Võimaluse osalemiseks
Virumaade pinnal pakkus Lääne-Virumaa;
 Pressireisi sisend ja kokkulepped ettevõtjatega/ Kaks maailmatasemel BMX sõitjat
Põhja Eestis (november);
 Face to face kohtumine EASis/ Põhja-Eesti sisend ja panustamine EASi 2017. aasta
turunduskavasse - kampaaniad, pressireisid (28.11.2016);
 Pressireisi sisend ja kokkulepped ettevõtjatega/ Venemaa youttuber´i pressireis PõhjaEestisse (detsember);
 Pressireisi sisend ja kokkulepped/ Canada vloggerite pressireis Põhja-Eestisse
(detsember);
 Osalemine Eesti mereturismi sektori nõupidamisel/ Põhja-Eesti sisend -ettepanekud,
pressikontaktid, erialamesside soovitused jms. (28.11.2016);
 Läbirääkimised Harju maavalitsusega tegevustoetuse taastamiseks (novemberdetsember);
 EASi korraldatava Expedia kampaania tarbeks sisendi hankimine, sihtsuunitlus Narva,
Tallinn, Rakvere. Linnapuhkus & muusika (detsember);
 Mereturismi teemade 2017 (messid ja pressireisid) sisendi hankimine Põhja-Eesti
maakondadelt (detsember). Eksponenditasu EAS ei rakenda, tasuda tuleb ainult
osaleja reisikulud (transport, majutus ja lähetusulu).
 Turismi e-uudiskiri/ Põhja-Eesti maakondade turismiuudised (detsember).
 Eesti kõige külastajasõbralikuma muuseumi kandidaatide koondamine ja esitamine
(detsember).
 2017. aasta tegevuskava ja eelarve koostamine (oktoober-detsember).

 2016. aasta tegevusaruande ja eelarve täitmise aruande koostamine (detsemberjaanuar).
 Riikliku turismiinfosüsteemi vanemkasutajateenuse pakkumine puhkaeestis.ee
toimetamisel (Kaire Kullik).

Ülevaate koostas:
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www.northestonia.ee

